SÅ HYGGELIG!

Forfatterbesøk med Christian Marstrander

Hvis alle andre rundt deg bestemmer din rolle i klassen eller i familien, hva er det egentlig
igjen av deg selv da? Et forfatterbesøk med humor om viktige spørsmål.

BESKRIVELSE AV OPPLEGGET
Elevene får i denne dobbelttimen (90 minutter) mulighet til å diskutere og skrive om sin rolle
i klassen og hjemme i familien. Det legges opp til felles diskusjoner og leker, og elevene får
både skriftlige og muntlige oppgaver om temaet. Det blir også opplesing fra boken Så
Hyggelig!
Målet mitt med forfatterbesøket er å få elevene til å le, samtidig som de kan tenke over
hvilken rolle de har i klassen og i familien. Hvordan kan man eventuelt komme ut av en rolle
man ikke er fornøyd med å være i? Det handler om å bli bevisst på hvem man er og hvorfor
man er det.
Utfra elevenes egen tanker rundt temaet vil jeg gjennomføre skriveoppgaver sånn at alle
ender opp med en egen tekst om temaet. Dette vil forhåpentligvis vise dem hvordan
litteratur er fantastisk til å sette ord på store viktig spørsmål om igjen kan friste dem til å lese
bøker.

OM BOKEN
Boken handler om Lorentz på 15 år som vokser opp på beste vestkant i Oslo hvor det stilles
mange krav og forventninger. Krav fra læreren om å være best, fra vennene om å være
kulest og fra familien om å være snill, hyggelig og morsom. Etterhvert kjenner Lorentz at han
tar valg i livet bare utfra hva alle andre rundt seg mener han skal gjøre. Men hva er igjen av
Lorentz da? En oppvekstroman som handler om å finne seg selv i mylderet av alle andres
meninger.

OM FORFATTEREN
Christian Marstrander (f. 1978) debuterte med ungdomsromanen Så Hyggelig! på
Aschehoug i 2016. Han har mye erfaring med å opptre foran folk: Har drevet med Standup i
8 år, ledet radioprogrammer for P2 NRK og vært konferansier for alle Hedmarkskolene
sammen med KORK.
FORBEREDELSER FRA SKOLEN
Elevene bør minimum ha lest det tilsendte tekstutdraget før forfatterbesøket. Utdraget
ligger også på hjemmesidene til Den Kulturelle skolesekken i Oslo. Lærer skal være til stede
under hele formidlingen og alle mobiler slått av.
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